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Symboler i vägbanan – en sammanställning av gällande regelverk i Danmark,
Finland, Norge, Sverige, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland
av Carina Fors, Jonas Ihlström och Sara Nygårdhs
VTI
581 95 Linköping

Sammanfattning
Denna studie har syftat till att sammanställa befintliga regelverk och riktlinjer för
användandet av symboler i vägbanan i de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge
och Sverige samt i Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. Dessutom har en
mindre litteraturstudie genomförts för att undersöka vilka dokumenterade kunskaper
regelverken baseras på.
Symboler i vägbanan används på liknande sätt i de sju studerade länderna. I stor
utsträckning saknas det dock dokumenterade kunskaper och forskning om hur
symbolerna ska se ut. Det borde därför finnas utrymme för att standardisera symbolerna
inom Norden, vilket skulle kunna ge ett mer enhetligt intryck där trafikanterna känner
igen och förstår informationen, samtidigt som utläggningen av symbolerna skulle kunna
förenklas.
Sammanfattningsvis kan konstateras att, från hastighetssynpunkt, primärt följande
symboler skulle kunna vara av intresse att standardisera inom Norden vad gäller
användning, utformning och mått:







körfältspilar
pilar för körfältsbyte
väjningsplikt
stopplikt
hastighetsbegränsning
vägnummer.
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Road marking symbols – A compilation of the existing regulations in Denmark,
Finland, Norway, Sweden, the Netherlands, Great Britain and Germany
by Carina Fors, Jonas Ihlström and Sara Nygårdhs
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute)
SE-581 95 Linköping Sweden

Summary
The aim of this study has been to synthesize existing regulations and guiding principles
for use of road marking symbols in the Nordic countries Denmark, Finland, Norway and
Sweden, together with the Netherlands, Great Britain and Germany. Additionally, a
small literature study has been carried out in order to investigate what documented
knowledge the regulations are based upon.
Road marking symbols are used in a similar way in the studied countries. However,
documented knowledge and research on what the symbols should look like are to a
great extent missing. Therefore, it should be possible to standardize the road marking
symbols within the Nordic countries, which could lead to a more homogeneous
impression where the road users recognize and understand the information, at the same
time as the application of the symbols could be simplified.
In summary, the following road marking symbols could be of interest to standardize
within the Nordic countries, regarding use, design and dimensions:







Lane arrows
Deflection arrows
Give way symbols
STOP text
Speed limit symbols
Road numbers.
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Inledning

Eftersom regelverken numera tillåter symboler i vägbanan samtidigt som vägmarkeringsmaterialen blir alltmer slitstarka och appliceringstekniken förbättras, kan ett ökat
intresse för användande av symboler i vägbanan förväntas. Vilka symboler som kan och
får användas samt hur de ska placeras på körbanan måste regleras så att symbolerna ger
information som är av betydelse för trafikanterna och inte upplevs som onödiga. I detta
sammanhang är en harmonisering inom Norden önskvärd, så att förare känner igen och
förstår informationen, oavsett i vilket nordiskt land hon eller han befinner sig.
I januari 2012 hölls på VTI i Linköping en workshop om symboler i vägbanan med
deltagare från bl.a. Vejdirektoratet, Trafikverket/Sverige, Trafikverket/Finland,
Vegdirektoratet, Trafitec, LKF, VTI och SVMF. Workshopen resulterade i att VTI fick
i uppdrag att sammanställa befintliga regelverk och riktlinjer för användandet av
symboler i vägbanan. I uppdraget ingick att sammanställa och jämföra information från
de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige samt från Nederländerna,
Storbritannien och Tyskland. Dessutom skulle en mindre litteraturstudie genomföras,
för att undersöka vilka dokumenterade kunskaper regelverken baseras på. Föreliggande
notat utgör dokumentation för uppdraget.
Av språkliga skäl är sammanställningen över de nederländska, tyska och finska
regelverken något begränsad.
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2

Dimensioner

I Tabell 1 visas en sammanställning över dimensioner för de vanligast förekommande
symbolerna. Ofta finns symbolerna i två eller flera storlekar, beroende på vägens
skyltade hastighet.
Detaljerade beskrivningar av dimensioner per land finns i Fel! Hittar inte
referenskälla..
Tabell 1 Sammanställning över dimensioner för de vanligast förekommande
symbolerna. Alla mått anges i cm. ej = symbolen förekommer ej i landet, u.s. = uppgift
saknas.
Symbol

DK

FI

NO

SE

NL

UKi

DE

Längd

500/260

500

400

≥ 500

500

400

500

Bredd

55-100

u.s.

75-135

50-85

50-120

Km/h

≤ 60

≤ 50

≤ 50

≤ 60

≤ 50

≤ 65

u.s.

Längd

500/750

750

500

≥ 750

750

600/900

750

Bredd

65-110

u.s.

75-135

50-85

60-145

Km/h

>60/mv

> 50

≥ 60

≥ 70

≥ 70

65-100 / >
100

u.s.

Längd

300

500

ejii

500

500

450

500

Bredd

43

100

ej

u.s.

81

52,5

45

Km/h

≤ 60

≤ 50iii

ej

≤ 60

≤ 50

u.s.

alla

Dim.

Körfältspilar, låg hastighet

75-145 75-105

Körfältspilar, hög hastighet

75-145 75-105

Körfältsbyte, låg hastighet
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Symbol

DK

FI

NO

SE

NL

UKi

DE

Längd

500

750

ejii

750

750

600/900

500

Bredd

85

150

ej

u.s.

121

70/105

45

Dim.

Körfältsbyte, hög hastighet

Km/h

iv

>60/mv

> 50

ej

≥ 70

≥ 70

u.s.

alla

Längd

200/400

500

300

300

400

375

500

Bredd

100/200

200

100

200

100

125

200

Km/h

≤ 60

alla

alla

≤ 60

≤ 60

alla

alla

Längd

600

500

300

600

800

375

500

Bredd

200

200

100

200

200

125

200

Km/h

>60/mv

alla

alla

≥ 70

≥ 50

alla

alla

Längd

u.s.

ejv

u.s.

≥ 160

≥ 160v

430

ej

Bredd

u.s.

ej

u.s.

u.s.

u.s.

150

ej

Km/h

≤ 60

ej

u.s.

≤ 60

≤ 50

≤ 65

ej

Väjningsplikt, låg hastighet

Väjningsplikt, hög hastighet

Hastighet, låg hastighet
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Symbol

DK

FI

NO

SE

NL

UKi

DE

Längd

ej

ejv

u.s.

≥ 250

≥ 400v

750

ej

Bredd

ej

ej

u.s.

u.s.

u.s.

1500

ej

Km/h

ej

ej

u.s.

≥ 70

> 50

> 65

ej

160

160

160

160

≥ 160

160

400

<70

40-60

u.s.

u.s.

< 70

u.s.

≤ 105

u.s.

≤ 50

≤ 60

≤ 60

≤ 50

Ca ≤ 65

alla

Dim.

Hastighet, hög hastighet

Text, låg hastighet
Längd
Bredd

†

Km/h

Text, hög hastighet
Längd
Bredd

†

Km/h

400

400

400

250

≥ 400

280

400

<70

40-60

u.s.

u.s.

≤ 70

u.s.

≤ 105

u.s.

> 50

≥ 70

≥ 70

> 50

Ca > 65

alla

Cykel
Längd

100-200 60-100

100

≥ 50

135-275

≤170

130

Bredd

95-190

50-85

u.s.

u.s.

75-150

u.s.

100

Längd

u.s.

60-100

100

≥ 50

ej

ej

300/400

Bredd

u.s.

35-60

u.s.

u.s.

ej

ej

152/125

Gående
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Symbol

Dim.

DK

FI

NO

SE

NL

UKi

DE

Längd

≥ 100

100

100

> 120

ej

ej

100

Bredd

Ca > 75

80

u.s.

u.s.

ej

ej

u.s.

Rörelsehindrade

i) Hastigheter anges i mph i det brittiska regelverket. Här har de omvandlats till km/h.
ii) I Norge används körfältspilar för att upplysa om körfältsbyte
iii) Avser körfältsbredd ≤ 3,5 m
iv) Avser körfältsbredd ≥ 3,5 m
v) Hastighetsbegränsningen anges med siffror utan ring.
†

) Avser bredden per bokstav
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3

Symboler och text

I det här kapitlet redovisas de symboler som används i Danmark, Finland, Norge,
Sverige, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. Symbolernas utseende visas i
figurer och deras användningsområden beskrivs kortfattat. Observera att svarta
symboler i de figurer som avser Danmark, Nederländerna och Tyskland är vita i
verkligheten.

3.1

Danmark

De danska symbolerna är ursprungligen hämtade från Tyskland, med undantag av
cyklist- och fotgängarsymboler (Kjemtrup, 2012). Gällande regelverk ges av Vejregler.
Færdselsregulering. Afmærkning på kørebanen. Hæfte 2. Pilafmærkning
(Vejregelrådet/Vejdirektoratet, 2006a) och Vejregler. Færdselsregulering. Afmærkning
på kørebanen. Hæfte 5. Tekst og symboler (Vejregelrådet/Vejdirektoratet, 2006b)
medan dimensionerna återfinns i Vejregler. Færdselsregulering. Afmærkning på
kørebanen Hæfte 6. Dimensioner (Vejregelrådet/Vejdirektoratet, 2006c). Tabell 2 och
Tabell 3 visar de symboler i vägbanan som förekommer i Danmark.
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Tabell 2 Symboler som förekommer i Danmark.
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Fodgængeres adgang til at benytte cykelsti afgøres dog efter reglerne i
færdselsloven § 10.
. V 21 ”Cykelsymbol” udføres med de dimensioner og den udformning,
. som er vist i Vejregler for afmærkning på kørebanen, hæfte 6, Dimensio. ner.
” Når en cykelsti afmærkes med Q 46 ”Ubrudt kantlinie” og V 21, skal
” symbolet placeres efter hver afbrydelse af Q 46 og i øvrigt med passende
” mellemrum.
. En placering af V 21 med en indbyrdes afstand på ca. 100 m vil sikre, at
. alle trafikanter under normale forhold kan se mindst 1 symbol.
” V 21 ”Cykelsymbol” skal altid afmærkes i S 21”Cykelfelt”.
Det kan tillige anvendes til at angive cyklisters og knallertkøreres placering i vejkryds, især hvor denne afviger fra den placering, der er angivet i
færdselslovens § 49, stk. 3.
V 21 kan suppleres med pil, der angiver de retninger, som skal følges af
cyklister og knallertkørere, der har placeret sig ved symbolet.
Pilene skal være væsentlig mindre end de, der gælder for motorkørende,
som vist i Vejregler for afmærkning på kørebanen, hæfte 6, Dimensioner.
V 23 ”Invalidesymbol”

Bekendtgørelse om vejafmærkning § 50, V 23 ”Invalidesymbol”
. V 23 ”Invalidesymbol” udføres med de dimensioner og den udformning,
. som er vist i Vejregler for afmærkning på kørebanen, hæfte 6, Dimensio. ner.
Der henvises til bemærkningerne i Vejregler for færdselstavler, hæfte 5,
Oplysningstavler, E 23 ”Vejledning for invalide”.
Er parkeringsbåsen forsynet med V 23 ”Invalidesymbol”, angiver dette,
at den kun må benyttes af køretøjer, der er forsynet med et godkendt invalideskilt.

V 33 ”Parkeringssymbol”

16

Bekendtgørelse om vejafmærkning § 50, V 33 ”Parkeringssymbol”
Symbolet angiver, at arealet kun må benyttes til parkering.
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Tabell 3 Pilar som förekommer i Danmark.
Ligeudpil
Venstresvingpil
Højresvingspil
Knækket ligeud - venstre
Knækket ligeud - højre
Buet pil – venstre
Buet pil – højre
Buet pil – venstre - højrepil

Ligeud – højrepil

20
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Venstre – højrepil
Ligeud – venstre – højrepil
Dobbelt vognbanepil – venstre
Dobbelt vognbanepil – højre
Vognbanepil med svingningsforbud – venstre
Vognbanepil med svingningsforbud – højre
Pil for vognbaneskift – venstre
Pil for vognbaneskift – højre
Ligeudpil for cyklist
Venstresvingspil for cyklist
Højresvingspil for cyklist
Ligeud – venstrepil for cyklist
Ligeud – højrepil for cyklist
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3.2

Finland

I Finland anges regler för vägmarkeringar och symboler i vägbanan i kapitel 5 i
Vägtrafikförordning 5.3.1982/182. I detta kapitel följer utdrag ur denna förordning.
Gällande dimensioner ges av Tiemerkinnät. Suunnittolu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus
(Tiehallinto, 2004). Dessa håller dock på att modifieras och en preliminär version av de
nya anvisningarna (2012-05-28) finns i Tiemerkinnät. Suunnittolo- ja
toteuttamisvaiheen ohjaus (Liikennevirasto, 20xx).
Tabell 4 Utdrag ur Vägtrafikförordning 5.3.1982/182.
Med en vit körfältspil kan för gruppering anges i vilken riktning eller i vilka
riktningar fordon som använder förfältet får köra ut ur korsningen.
Med avvikelse från den gruppering som angetts med en körfältspil får en cyklist
eller mopedist som ämnar svänga till vänster köra rakt över korsningen längs
det högra körfält som är avsett för trafik rakt framåt.
Körfältspil

På en enkelriktad körbana kan färdriktningen på körfältet anges med körfältspil.
Körfältspil

Körfältspil på cykel- eller gångbana
På en gångbana och en cykelbana anger körfältspilen färdriktningen.
Körfältspil på cykel- eller gångbana

Med en vit slutpil för körfält kan anges att körfältet slutar.
Slutpil för körfält

För att vägmärkets effekt skall förbättras eller förtydligas kan följande vita
vägmarkeringar användas:
– markeringar som anger den del av
väg som är avsedd för gång- och
cykeltrafik
Del av väg som är avsedd för
gångtrafik
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Del av väg som är avsedd för
cykeltrafik
– förberedande upplysning om
väjningsplikt
Förberedande upplysning om
väjningsplikt
– förberedande upplysning om STOPmarkering som anger att det är
obligatoriskt att stanna
Förberedande upplysning om att det
är obligatoriskt att stanna
– P-markering som anger
parkeringsplats
Parkeringsplats

– markering som anger
parkeringsplats för invalidfordon
Parkeringsplats för invalidfordon

– BUS-markering som anger
busskörfält, parkeringsplats för bussar
eller busshållplats
Busskörfält eller parkeringsplats eller
hållplats för buss
– markering som anger körriktning
som avviker från den övriga trafiken
och som med vägmärke har tillåtits för
bussar och eventuellt andra fordon.
Körriktning som avviker från den
övriga trafiken och som med
vägmärke har tillåtits för bussar och
eventuellt andra fordon
– TAXI-markering som anger
taxistation eller taxiruta
Taxistation eller taxiruta

– markering som anger
hastighetsbegränsning
VTI notat 27-2012
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Hastighetsbegränsning

– markering av nummer på
internationell huvudled.
Internationell huvudled

3.3

Norge

Det norska regelverket återfinns i Skiltforskriften, kapitel 11
(Samferdselsdepartementet, 2005), medan riktlinjer för användning och utformning av
vägmarkeringar samt dimensioner ges av normalen Vegoppmerking, Håndbok 049 i
kapitel 2 respektive 3 (Statens vegvesen, 2001).
Tabell 5 Symboler som förekommer i Norge.
1034 Piler
Piler som er plassert i kjørefelt foran kryss, angir at kjørefeltet
skal benyttes av trafikanter som skal kjøre i den eller en av de
retninger pilen viser.
Er kjørefeltet begrenset av sperrelinje, angir pilen påbudt
kjøreretning. Piler på skrå i kjørefeltet angir at vedkommende
kjørefelt slutter, og at videre kjøring skal skje i samsvar med
trafikkreglenes bestemmelser.
1034.1 "Pil for kjøreretning" kan anvendes i vegkryss selv om
skilt 402 "Påbudt kjøreretning" ikke er satt opp. Rett fram piler
kan også anvendes utenfor vegkryss for å vise kjøreretningen i
de enkelte kjørefelt, f.eks. på trefeltsveg.
1034.2 "Pil for feltskifte" anvendes bare som supplement til
skilt 532 "Kjørefelt slutter".
1036 Vikesymbol
Vikesymbol kan anvendes til forvarsling av vikeplikt angitt med
skilt 202 "Vikeplikt".
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1037 Gangsymbol
Gangsymbol 1037 kan anvendes som supplement til skiltene 518
"Gangveg" og 522 "Gang- og sykkelveg".

1039 Sykkelsymbol
Sykkelsymbol skal anvendes for å markere sykkelfelt og angir at
trafikkreglenes bestemmelser om sykkelfelt gjelder.
Symbolet kan også anvendes for å vise hvor syklende skal stille
seg opp og kjøre i vegkryss.
1040 Parkeringssymbol
Parkeringssymbolet kan anvendes for å markere
biloppstillingsplasser angitt med skilt 552 "Parkering", og til
angivelse av parkeringsarealer i gatetun.

1042 Symbol for forflytningshemmede
Symbolet kan anvendes som supplement til parkeringsregulerende
skilt, for å markere biloppstillingsplass reservert for
forflytningshemmede.

1044 Skinnekjøretøy
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1050 Tekst
1050.1 "STOPP" kan anvendes som supplement til skilt 204
"Stopp" og oppmerking 1020 "Stopplinje".
1050.2 "Buss" og 1050.3 "Taxi" kan anvendes for å markere
kollektivfelt angitt med skilt 508 "Kollektivfelt". Oppmerkingen
kan også brukes for å markere holdeplasser angitt med skilt 512
"Holdeplass", resp. 514 "Drosjeholdeplass".

1050.4 "Vegvisning" kan angi vegnummer eller
stedsnavn som supplement til vegvisningsskilting.

1052 Sambruksfelt
Tallet angir minste antall personer i motorvogn som kan bruke
sambruksfeltet.
1054 Fartsgrense

26
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3.4

Sverige

Kapitel 4 i Vägmärkesförordning (2007:90) anger föreskrifter för de svenska
vägmarkeringarna (Näringsdepartementet, 2007). I kapitel 4 i TSFS 2010:171 återfinns
dimensioner för symboler i vägbanan (Transportstyrelsen, 2010).
Tabell 6 Symboler som förekommer i Sverige.
SFS 2007:90

Övriga markeringar
9§
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Övriga markeringar är följande.

Markering

Närmare föreskrifter

M18 Förberedande upplysning om
väjningsplikt eller stopplikt

Markeringen anger att väjningsplikt
eller stopplikt gäller längre fram i
färdriktningen.

M19 Körfältspilar

Markeringen anger, för närmaste
korsning, lämplig färdväg i markerat
körfält.
Är körfältet avgränsat med heldragen körfältslinje skall förare följa
den eller de riktningar som pilen visar. Detta gäller dock inte förare
som i anslutning till korsningen färdas in i eller från ett reserverat körfält.
Markeringen anger också att fordon inte får föras i motsatt riktning.
Körfältspil med två pilangivelser
i samma riktning upplyser om färdväg i närmaste och därpå följande
korsning.

M20 Körfältsbyte

Markeringen anger att körfältsbyte
snarast måste ske.
Om markeringen är utförd mellan körfält för trafik i motsatta riktningar anger den att en heldragen
linje eller motsvarande finns längre
fram i färdriktningen.

27
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Markering

Närmare föreskrifter

M27 Gående

Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för gående.

M28 Buss

Markeringen visar att körfältet är
avsett för fordon i linjetrafik m.fl.

M29 Hastighet

Markeringen upplyser om högsta
tillåtna hastighet.

M30 Vägnummer

Markeringen upplyser om vägnummer.

M31 Ändamålsplats

Markeringen upplyser om en uppställningsplats som är avsedd för ett
visst ändamål. Texten anpassas efter
ändamålet.
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M32 Stopp

Markeringen upplyser om stopplikt.
Markeringen används tillsammans med märke B2, stopplikt, för
att förstärka anvisningen.

M33 Rörelsehindrad

Markeringen upplyser om uppställningsplats endast för rörelsehindrade.

M34 Information

Markeringen ger upplysning, varning eller vägledning av vikt för trafikanten.
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3.5

Nederländerna

De nederländska riktlinjerna för utformning av vägmarkeringar beskrivs i publikationen
Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen (CROW, 2005). Tabell 7 visar
de symboler som förekommer i Nederländerna.
Alla slags pilar har en tvingande funktion, medan övriga symboler har en informativ
funktion.
Tabell 7 Symboler som förekommer i Nederländerna.
Körfältspilar
(ne: pijlmarkeringen)
I Nederländerna förekommer i huvudsak tre
olika körfältspilar: en för trafik rakt fram,
en för svängande trafik och en för en
kombination av dessa två.

Körfältspil med ”hammarhuvud”
(ne: Pijl met hamerkopsymbool)
Körfältspil för svängande trafik kan
kombineras med ett ”hammarhuvud”, dvs.
en symbol som visar att det inte är tillåtet att
svänga till vänster (eller höger) i första
korsningen, utan endast i andra. Symbolen
används då anslutande gata i första
korsningen är enkelriktad.
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Körfältspil med bro- eller tunnelsymbol
(ne: pijl met brug- of tunnelsymbool)
Körfältspil med bro-/tunnelsymbol kan
användas där det finns en korsning på var
sida om en bro, tunnel eller viadukt. Bro/tunnelsymbolen placeras i det körfält som
leder över bron och därefter svänger.

Dubbel svängande körfältspil
(ne: dubbele afbuigende pijl)
Kan användas för att ge anvisning om
körfält då två korsningar ligger nära
varandra.
Används endast i tätbebyggt område med
maximal hastighet 50 km/h.

VTI notat 27-2012

31

Två- och treriktningspilar
(ne: twee- en drierichtingenpijl)
Kan användas för att ge anvisning om
körfält på enkelriktade gator, då gatan har
fler än ett körfält.
Används endast i tätbebyggt område med
maximal hastighet 50 km/h.

Bajonettpil
(ne: bajonetpijl)
Bajonettpilen används för att ge anvisning
om körfält för fordon som först ska svänga
vänster och därefter till höger (eller
tvärtom), i två korsningar som ligger nära
varandra.
Används endast i tätbebyggt område med
maximal hastighet 50 km/h.

Metkrokpil
(ne: vishaakpijl)
Metkrokpilen kan användas då det finns två
anslutande gator från ena riktningen i en
korsning.
Används endast i tätbebyggt område med
maximal hastighet 50 km/h.
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Rondellpilar
(ne: rotondepijlen)
Rondellpilar används för att ge anvisning
om körfält inför cirkulationsplatser.
Används endast i tätbebyggt område med
maximal hastighet 50 km/h.

Vägledande pilar
(ne: gebogen rechtuitpijl)
Vägledande pilar kan användas för att
tydliggöra vägen genom korsningar.

Anvisning om körfältsbyte
(ne: verdrijfpijl)
Pil som anvisar om körfältsbyte används då
ett körfält går samman med ett av de
intilliggande körfälten.

Anti-spökkörningspil
(ne: anti-spookrijpijl)
Pilen kan användas för att visa tillåten
körriktning på avfarter, där det finns en risk
att förare tror att det är en påfart.
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Väjningsplikt
(ne: voorwaarschuwingsdriehoek)
Symbolen kan användas både på vägar för
motorfordon och på cykelvägar.

Zon
(ne: zonepoort bij erftoegangswegen)
Symbolerna med hastighetsangivelse kan
användas vid infarter till zonområden, t ex
bostadsområden eller andra områden med
mindre vägar där trafiken är blandad.
Symbolen med texten ZONE kan användas
t ex vid infarter till parkeringsområden.

Cykelsymbol
(ne: fietssymbolen)
Cykelsymbolen används dels för att
markera cykelbanor, dels för att markera
körfält för cyklister vid ljusreglerade
korsningar.

Tabell 8 visar text som förekommer i Nederländerna, samt kortfattade beskrivningar för
hur text ska användas. I allmänhet begränsas text och siffror till orden STOP, BUS
(eller LIJNBUS) och TAXI, samt för att ange hastighetsbegränsning (se ovan).
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Tabell 8 Text som förekommer i Nederländerna.
STOP
Texten STOP kan användas för att förtydliga
informationen som ges av stoppskylten och
–linjen.

Kollektivtrafik
Texterna BUS eller LIJNBUS används för
att markera filer som endast är till för bussar
och/eller spårvagnar inom kollektivtrafiken.
Texten placeras i början av filen och
upprepas efter varje korsning.
Även texten TAXI förekommer.

3.6

Storbritannien

De brittiska riktlinjerna för utformning av vägmarkeringar och symboler ges av kapitel
5 i skriften Traffic Signs Manual (Department for Transport, 2004a). Tabell 9 visar de
symboler som förekommer i Storbritannien, samt riktlinjer för hur de ska användas.
Dimensioner ges delvis av kapitel 5 i skriften Traffic Signs Manual (Department for
Transport, 2004a). Detaljerade ritningar för komplexa symboler finns i publikationsserien Working Drawing for Traffic Sign Design and Manufacture (Department for
Transport, 2004b).
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Tabell 9 Symboler som förekommer i Storbritannien.
Körfältspilar
(eng: lane arrows)
Körfältspilar används i anslutning till
korsningar med flerfältsvägar. Vanligtvis
placeras två pilar i sekvens, men i vissa fall
används tre pilar.
Varje pil får visa max två riktningar (som i
högra figuren).

Rondellpilar
(eng: -)
Minirondeller kan byggas i korsningar där
samtliga anslutande vägar har låg hastighet
(max 30 mph). Minirondeller markeras med
tre pilar som visar körriktningen.

Vägledande pilar
(eng: guidance arrows)
Vägledande pilar kan användas för att
tydliggöra vägen genom korsningar. Pilen
kan användas ensam eller i par. Det senare
fallet används då man vill tydliggöra på
vilken sida mötande högersvängande
fordon ska passera varandra.
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Anvisning om körfältsbyte
(eng: deflection arrows)
Pil som anvisar om körfältsbyte används då
ett körfält går samman med ett av de
intilliggande körfälten.
Pilen kan även användas då ett körfält
smalnar av på grund av att ett cykel- eller
bussfält börjar.
Ett tredje användningsområde är strax före
passage under bågformade broar där man
vill att höga fordon ska välja den filen där
bron är som högst. Pilen kombineras då
med texten HIGH VEHS (se även nedan).

Anvisning om körfältsbyte inför
heldragen mittlinje
(eng: deflection arrows)
Pilen för anvisning om körfältsbyte
används även för att varna och
uppmärksamma förare på att mittlinjen
snart blir heldragen. Två varianter av denna
pil förekommer:
Då mittlinjen är intermittent ersätts en del
av linjen med en pil, se figur till vänster
(notera att figuren avser vänstertrafik). Om
utrymmet tillåter och siktförhållandena
kräver det ska två eller tre pilar användas,
med två respektive tre sekunders avstånd
emellan.
Då mittlinjen är heldragen för mötande
trafik placeras varningspilen bredvid den
heldragna linjen, högra figuren. Även i det
här fallet används två eller tre pilar om
förhållandena kräver det.
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Förgreningspilar
(eng: bifurcation arrows)
Förgreningspilar används vid avfarter, för
att leda in trafiken på avfarten där den
börjar, så att hela avfarten kan utnyttjas för
retardationen.

Väjningsplikt
(eng: give way symbol, give way triangle)
Vägmarkering för väjningsplikt (dubbel
transversell intermittent linje) används vid
större och mindre korsningar. Denna
vägmarkering kan förekomma ensam eller i
kombination antingen med en symbol för
väjningsplikt (se figur till vänster) eller med
både symbolen för väjningsplikt och
vägmärket för väjningsplikt.
Hastighetssymboler
(eng: speed limit roundels)
Hastighetssymbolen kan användas för att
visa tillåten hastighetsgräns, antingen där
hastigheten ändras eller som en påminnelse
tillsammans med ett vägmärke som visar
tillåten hastighet.
Varken vägmärke eller symbol får
användas som en påminnelse på vägar där
tillåten hastighet är 30 mph, om det finns
vägbelysning.
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Cykelsymbol
(eng: cycle symbol)
Cykelfält måste markeras med
cykelsymbolen dels där fältet börjar, dels
efter varje avbrott (korsning eller liknande)
och däremellan med jämna mellanrum
längs med hela cykelfältet.
Symbolen används även för att markera så
kallade cykelboxar.
Cykelsymbolen förekommer också på
separata cykelvägar.
Mätsträcka för hastighetskontroll
(eng: police speed check)
Dessa symboler används för att markera ut
längden på en sträcka, vilken polisen kan
använda för att mäta fordons hastighet.
Båda symbolerna kan användas, men den
kvadratiska rekommenderas i första hand
eftersom det är mindre risk att den
förväxlas med något annat.
Symbolerna placeras vanligtvis mitt i
körfältet.
Avståndschevroner
(eng: vehicle separation markings)
Chevronsymboler som markerar ett
rekommenderat minsta avstånd mellan
fordon får användas enbart på motorvägar.
Körriktning

Avståndet mellan chevronerna ska vara
40 m och det är meningen att förare ska
hålla ett avstånd på minst två chevroner till
fordonet framför.

Tabell 10 visar text som förekommer i Storbritannien, samt riktlinjer för hur text ska
användas.
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Tabell 10 Text som förekommer i Storbritannien.
STOP
Texten STOP används tillsammans med
stopplinje och vägmärket STOP i
korsningar med stopplikt där det inte finns
trafiksignaler.
Körfältsdestinationer
(eng: lane destinations)
Text, som används för att ange till vilken
destination olika körfält leder,
förekommer på större vägar.
Destinationstext används vanligtvis
tillsammans med körfältspilar, men det är
också möjligt att utelämna pilarna och
enbart använda text.
Påbjuden körriktning
(eng: mandatory turns)
Körfältspil i kombination med text kan
användas för att visa påbjuden
körriktning. Denna markering används
enbart för att förstärka annan information,
t.ex. från en trafiksignal eller ett
vägmärke.
Texten kan placeras i en rad över två
körfält, eller i två rader över ett körfält.

40

VTI notat 27-2012

Buss och spårvagn
Bussfält markeras antingen enbart med
texten BUS LANE, eller text i
kombination med en körfältspil.
I början av vägar där endast buss eller
spårvagn får köra används texterna BUS
ONLY, TRAM ONLY eller TRAM &
BUS ONLY.
Busshållplatser markeras med texten BUS
STOP i gul färg. Texten BUS STAND
kan användas på hållplatser där bussar
förväntas stå en längre tid.

TAXIS

Parkering och tillfällig parkering

AMBULANCES

Parkeringsplatser och platser som är
avsedda för kortare stopp kan markeras
med text för att tydliggöra vem som har
rätt att parkera eller stanna.

POLICE
DISABLED
BUSES
LARGE OR SLOW VEHICLES ONLY
LOADING ONLY

TAXIS, AMBULANCE och POLICE
skrivs med gul text, medan övrig text är
vit.

DOCTOR
SOLO MOTORCYCLES ONLY
SOLO M/CYCLES ONLY
SOLO M/CS ONLY
PERMIT HOLDERS ONLY
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SLOW

Information och uppmaningar

HIGH VEHS

Text kan användas för att göra förare
uppmärksamma på särskilda faror.

KEEP CLEAR
LOOK LEFT/RIGHT
NO ENTRY
PLAY STREET

Ordet SLOW kan användas med eller utan
varningsskylt för att uppmana förare att
sakta ner, t.ex. inför en kurva. Ordet kan
upprepas flera gånger i speciellt riskfyllda
situationer.
HIGH VEHS används tillsammans med
en pil som anvisar om körfältsbyte, strax
före passage under bågformade broar, där
man vill att höga fordon ska välja den fil
där bron är som högst.
KEEP CLEAR används där det finns risk
att stillastående fordon blockerar
trafikflödet, t.ex. vid utfarter och i trånga
korsningar.
LOOK LEFT/RIGHT kan användas vid
alla typer av gångpassager för att
uppmärksamma förare på att gående kan
korsa vägen.
NO ENTRY kan användas som ett
supplement till vägmärket förbud mot
infart med fordon, t.ex. i situationer där
det kan vara svårt att se vägmärket.
PLAY STREET kan användas
tillsammans med vägmärket förbud mot
fordonstrafik och eventuellt en
tilläggstavla som förtydligar att det är en
play street och med tider då förbudet
gäller.

3.7

Tyskland

Utformning av vägmarkeringar och symboler i Tyskland baseras på riktlinjer från 1980,
vilka ges av publikationen Richtlinien für die Markierung von Straßen RMS (Der
Bundesminister für Verkehr, 1980). Publikationen består av två delar där den första
delen beskriver dimensioner och geometrier, medan den andra delen beskriver hur
markeringarna ska användas. Del 1 reviderades 19931. Del 2 har inte reviderats sedan
den infördes. Den tyska organisationen Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrwwesen (FGSV) poängterar att regelverket är gammalt och inte längre

1

Informationen i detta kapitel baseras dock på utgåvan från 1980.
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motsvarar dagens verklighet och behov (FGSV, 2012). En omarbetning av riktlinjerna
pågår.
Tabell 11 visar symboler som förekommer i Tyskland. De tyska riktlinjerna finns inte i
elektroniskt format, vilket gör att kvaliteten på figurerna nedan är något bristfällig.
Tabell 11 Symboler som förekommer i Tyskland.
Körfältspilar
(ty: Richtungspfeile)
I Tyskland förekommer åtta olika varianter
av körfältspilar.

Anvisning om körfältsbyte
(ty: Vorankündigungspfeile)
Symbolen används för att informera om att
körfältet snart tar slut. Den kan även
användas för att förvarna om att mittlinjen
snart blir heldragen. Pilen placeras då i
mittlinjen, på samma sätt som i
Storbritannien, se kapitel 3.6, symbol
Anvisning om körfältsbyte inför heldragen
mittlinje (vänstra figuren).

VTI notat 27-2012

43

Väjningsplikt
(ty: Vorfahrt gewähren!)

Cykelsymbol
(ty: Radfahrer)

Barn
(ty: Kinder)
Placeras på körbanan för att varna för barn.

Rörelsehindrade
(ty: Behinderte)
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Det finns inga speciella anvisningar för användning av text, utan text kan användas där
det är lämpligt för att förtydliga information som ges av vägmärken och annan
vägvisning. Rekommendationen är att använda korta ord som kan förstås även av förare
som inte förstår tyska, t.ex. STOP, BUS och TAXI.
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Litteratursammanställning

Nedan presenteras de studier om symboler i vägbanan som påträffats vid sökning i
databaserna TRID, Scopus, PsycInfo, samt i VTI:s bibliotek. Följande söktermer har
används vid sökningarna:






Road surface symbols
Road marking symbols
Pavement symbols
In-lane symbols
Road markings

År
Land
2010
US

Författare

Titel

Syfte

Metod

Resultat

Trout, N.D.,
Ullman, B.R.
&
Chrysler, S.T.

Guidelines
for the use of
pavement
marking
symbols at
freeway
interchanges

Identifiera
lämpliga
karakteristika för
körfältssymboler
för användning
vid trafikplatser
på motorväg

Litteraturstudie/
Laboratorieexperiment.

* Sköldar2 runt vägnummer bör användas i
stället för enbart text.
* Pilar och sköldar (symboler) bör användas
i kombination.
* Där endast ett körfält på motorväg leder till
en avfart behövs bara märkning i detta
körfält.
* Om symboler i vägbanan används vid
komplexa trafikplatser bör alla körfält
märkas.
* Symboler längs vägen bör inte alterneras,
utan samma i en rad bör användas.
* Användning av text med väderstreck i
kombination med pilar och symboler tycks
inte förbättra förståelsen.
* Kontrastlinjer (contrast borders) runt
symboler är ej nödvändiga.
* Markeringarna bör placeras efter att
föraren har passerat minst en portalskylt.
* Markeringarna bör placeras tillräckligt
långt före senaste beslutspunkt för ett
körfältsbyte.

2009
US

Hanscom, F. R.

Drivers’
Understandin
g of
Innovative
Roundabout
Traffic
Control
Devices

Identifiera olika
kombinationer
av skyltar och
symboler för att
underlätta
körning inför
och i rondeller.

Laboratorieexperiment

”Metkrokmarkeringen” i körbanan (i
kombination med ett vägmärke) var effektiv
för att få förare att välja rätt körfält inför en
cirkulationsplats.

2

T.ex.
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2008
US

Chrysler, S.T,
Williams, A.
A. &
Fitzpatrick, K.

Driver
comprehensio
n of signing
and markings
for toll
facilities.

Bedöma förares
förståelse för ny
design av bl.a.
vägmarkeringar
och symboler.

Fokusgruppsintervjuer

Sammantaget hade fokusgrupperna positiva
åsikter om symboler i vägbanan. Några
deltagare uttryckte en viss oro med
märkningens placering och synlighet i
trafiksituationer med hög kognitiv
belastning. Många deltagare uppgav att
markeringarna bör komplettera och inte
ersätta informationen från vägmärken
ovanför vägbanan.

2000
US

Storm, R.

Pavement
markings and
incident
reduction.

Identifiera de
områden där
symboler i
vägbanan är
mest fördelaktiga
i termer av
olycksreduktion
samt att
undersöka hur
vägmarkeringar
har använts för
att minska
antalet olyckor.

Litteraturstudie

* Vid skarpa horisontella kurvor, har
experimentella symboler i vägbanan visat sig
minska ingångshastigheten hos fordon, och
minskat antalet olyckor på dessa platser.
* På motorväg, då antalet körfält minskar i
samband med avfarter, har symboler i
vägbanan visat sig minska antalet felaktiga
manövrer och körfältsbyten, och samtidigt
reducerat den mentala belastningen för
förare.

1998
FI

Räsänen, M. &
Summala, H.

The safety
effect of sight
obstacles and
roadmarkings at
bicycle
crossings

Undersöka
effekten av en
färglagd
cykelöverfart,
samt en
cykelsymbol
målad i
vägbanan strax
före överfarten.

Longitudinell
med för- och
eftermätningar

* Ett triangulärt varningsmärke målat i
vägbanan ökade andelen förare som tittade åt
höger innan ankomst till en korsning med
cykelöverfart.
* Denna andel ökade ytterligare då
cykelöverfarten dessutom var rödmålad.
* Dock minskade inte andelen ”kritiska
förare” som enbart tittade åt vänster då
endast symbolen i vägbanan användes.

1989
SE

Böök, A.,
Gärling, T. &
Gärling, F.

Bilförares
förmåga att
identifiera
vägmärken
markerade på
körbanan

Undersöka hur
väl markeringar
av vägmärken på
en simulerad
körbana kan
läsas.

Två
experiment.

* En enkel symbol, exempelvis bokstaven E,
kan identifieras i körbanan förutsatt att den
är mycket stor och har den utformning som
anges under nästa punkt. Detta kan gälla på
avstånd på upp till ca 40 meter.
* För att en symbol ska uppfattas på långt
avstånd (ca 40 meter) måste den utformas
med smala horisontalstreck.
* Längden hos en sådan symbol har mindre
betydelse om den är över 2 meter.
* Ett antagande om att ihoptryckningseffekter kan kompenseras för genom att
utformningen dimensioneras på ett sätt som
förvränger symbolernas form, får inte stöd.
* Vit färgsättning av hastighetsmarkeringar
är minst lika bra som de vanliga färgerna hos
motsvarande vägmärken.
* En ram kring ett vägnummer kan ha en
svag positiv effekt på läsbarheten.
* De avstånd vid vilka procenten felfri
läsning är hög varierar troligtvis påtagligt
med symbolers varierande detaljkomplexitet.
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Förutom sökning i databaserna ovan tillfrågades de nordiska väghållarna om de kände
till några test med andra symboler i vägbanan än de som finns i regelverken. Resultatet
var magert:
Danmark:

Inga kända studier.

Finland:

Se referens Räsänen & Summala (1998) ovan.

Norge:

Bjørn Skaar undersöker eventuella effekter av
hastighetsbegränsningssymboler 30 respektive 60 km/h men det finns än
så länge ingen dokumentation från försöken (Skaar, 2012).

Sverige:

Försök med ”krokpil” före cirkulationsplats förekommer i Sverige
(Augustsson, 2012). Denna pil är även med i remissversion 20120123 av
Trafikverkets nya regler för Vägutformning (Trafikverket, 2012). Figur 1
visar förslag på utformning av denna typ av pil.

Figur 1 Före flerfältiga cirkulationsplatser finns ofta behov av att visa vänstersvängande körfält med samma typ av pil som används i vägvisningen. Pilen kan göras i
överstorlek för VR > 60 km/h (Trafikverket, 2012).
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Diskussion och slutsatser

De undersökta regelverken har många gemensamma symboler, vilket framgår av
sammanställningen i Tabell 1. Dessutom förekommer ofta flera storlekar på
symbolerna, beroende på om det är hög eller låg hastighet som gäller på vägen där
symbolen är placerad. Den hastighet som utgör brytpunkt är dock olika mellan länderna,
även inom Norden.
Symboler används på ett liknande sätt i de sju studerade länderna. Undantag finns dock:
exempelvis förekommer symbolen för hastighetsbegränsning inte alls i Finland, medan
den enbart är tillåten på vägar med hastighetsbegränsningen 60 km/h eller lägre i
Danmark samtidigt som den i Sverige kan visa högre hastighetsbegränsning är så.
Storlekarna på symbolerna är inte desamma i alla de nordiska länderna men skiljer sig
heller inte speciellt mycket åt. Det borde därför finnas utrymme för att standardisera
symbolerna inom länderna, vilket skulle kunna ge ett mer enhetligt intryck där
trafikanterna känner igen sig, samtidigt som utläggningen av symbolerna skulle kunna
förenklas genom att samma mall kan användas i flera länder.
Sammanfattningsvis kan konstateras att, från hastighetssynpunkt, primärt följande
symboler skulle kunna vara av intresse att standardisera inom Norden vad gäller
användning, utformning och mått:







Körfältspilar
Körfältsbyte
Väjningsplikt
Stopplikt
Hastighetsbegränsning
Vägnummer.
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Detaljerade mått och dimensioner
Danmark
Hæfte 6 i Afmærkning på kørebanen innehåller dimensioner för vägmarkeringar i
Danmark (Vejregelrådet/Vejdirektoratet, 2006c).
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Finland
Gällande dimensioner återfinns i Tiemerkinnät. Suunnittolu- ja toteuttamisvaiheen
ohjaus (Tiehallinto, 2004). Anvisningarna håller dock på att ändras och en preliminär
version av dem (Liikennevirasto, 20xx) redovisas nedan efter tillåtelse av Tuomas
Österman (Österman, 2012). I vissa fall har figurerna modifierats något för att
underlätta läsningen.
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Körfältspil
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Körfältspil på cykel- eller gångbana
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Slutpil för körfält
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Del av väg som är avsedd för gångtrafik

Del av väg som är avsedd för cykeltrafik
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Förberedande upplysning om väjningsplikt
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Förberedande upplysning om att det är obligatoriskt att stanna

Parkeringsplats
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Parkeringsplats för invalidfordon
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Busskörfält eller parkeringsplats eller hållplats för buss

Körriktning som avviker från den övriga trafiken och som med vägmärke har tillåtits för
bussar och eventuellt andra fordon
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Taxistation eller taxiruta
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Markering som anger hastighetsbegränsning
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Markering av nummer på internationell huvudled

Norge
Dimensioner återfinns i kapitel 3 i normalen Vegoppmerking, Håndbok 049 (Statens
vegvesen, 2001).
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Andre symboler og tekst (1037 – 1052)
Oppmerking 1037 "Gangsymbol", 1040 "Parkeringssymbol", 1042 "Symbol for
forflytningshemmede" og 1050 "Tekst" utformes etter mønstre som blir fastsatt av
Vegdirektoratet (utgis separat).
- 1037 Gangsymbol -> Høyde 1.0m
- 1039 Sykkelsymbol -> Høyde 1.0m
- 1040 Parkeringssymbol -> Høyde 1.6m (som for 1050)
- 1042 Symbol for bevegelseshemmede -> Høyde 1.0m
- 1050 Tekst -> Teksthøyde 4.0m eller 1.6m
- 1052 Sambruksfelt -> Teksthøyde 4.0m eller 1.6m
Teksthøyde:
1,6 m ved V≤ 60 km/t
4,0 m ved V> 60 km/t
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Sverige
Kapitel 4 i TSFS 2010:171 innehåller föreskrifter och dimensioner för symboler i
vägbanan (Transportstyrelsen, 2010).
M18 förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt
1 § Markering M18, förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt, ska
utföras med 3,0 meters längd där den högsta tillåtna hastigheten är 60 kilometer i
timmen eller lägre. Linjen i triangelns bas ska vara 2,0 meter lång och 0,50 meter bred.
Där den högsta tillåtna hastigheten är högre än 60 kilometer i timmen ska markeringen
utföras med 6,0 meters längd. Linjen i triangelns bas ska då vara 2,0 meter lång och 1,0
meter bred.
M19 körfältspilar
2 § Markering M19, körfältspilar, ska utföras i tillfarter till vägkorsningar där
tillfarterna har två eller flera markerade körfält där möjliga färd-riktningar skiljer sig åt
eller där ett eller flera körfält övergår i en avfartsväg.
I tillfarter till cirkulationsplatser bör markeringen inte utföras.
3 § Markering M19, körfältspilar, ska utföras med minst 5,0 meters längd om den
högsta tillåtna hastigheten är 60 kilometer i timmen eller lägre och annars med minst 7,5
meters längd.
M20 körfältsbyte
4 § Markering M20, körfältsbyte, ska utföras med 5,0 meters längd om den högsta
tillåtna hastigheten är 60 kilometer i timmen eller lägre och annars med 7,5 meters
längd.
M26 gående
10 § Markering M26, cykel, bör utföras med minst 0,50 meters längd i färdriktningen.
M27 gående
11 § Markering M27, gående, bör utföras med minst 0,50 meters längd i färdriktningen.
M28 buss
12 § Markering M28, buss, får endast utföras där ett körfält för fordon i linjetrafik m.fl.
är utan tidsbegränsning.
13 § Markering M28, buss, ska utföras med en texthöjd anpassad till förhållandena på
platsen, dock minst 1,6 meter eller, om den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i
timmen eller högre, minst 2,5 meter.
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M29 hastighet
14 § Markering M29, hastighet, ska utföras med en texthöjd anpassad till förhållandena
på platsen, dock minst 1,6 meter eller, om den högsta tillåtna hastigheten är 70
kilometer i timmen eller högre, minst 2,5 meter.
M30 vägnummer
15 § Markering M30, vägnummer, ska utföras med en texthöjd anpassad till
förhållandena på platsen, dock minst 1,6 meter eller, om den högsta tillåtna hastigheten
är 70 kilometer i timmen eller högre, minst 2,5 meter.
M31 ändamålsplats
16 § Markering M31, ändamålsplats, ska utföras med en texthöjd anpassad till
förhållandena på platsen dock minst 1,6 meter, eller om den högsta tillåtna hastigheten
är 70 kilometer i timmen eller högre, minst 2,5 meter.
M32 stopp
17 § Markering M32, stopp, ska utföras med en texthöjd anpassad till förhållandena på
platsen, dock minst 1,6 meter eller, om den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i
timmen eller högre, minst 2,5 meter.
M33 rörelsehindrad
18 § Markering M33, rörelsehindrad, får endast utföras vid uppställnings-plats för
rörelsehindrade. Markeringen ska utföras med minst 1,2 meters symbolhöjd.
M34 information
19 § Markering M34, information, ska utföras med en texthöjd som är anpassad till
förhållandena på platsen, dock minst 1,6 meter eller, om den högsta tillåtna hastigheten
är 70 kilometer i timmen eller högre, minst 2,5 meter.

Nederländerna
Dimensioner för nederländska vägmarkeringar beskrivs i publikationen Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen (CROW, 2005).
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Körfältspilar, korta
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Körfältspilar, långa
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Körfältspil med ”hammarhuvud”

Dubbel svängande körfältspil

Körfältspil med bro- eller tunnelsymbol
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Två- och treriktningspilar
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Bajonettpil
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Metkrokpil

Rondellpilar
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Vägledande pilar

Anti-spökkörningspil
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Anvisning om körfältsbyte
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Väjningsplikt
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Zon
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Cykelsymbol

Storbritannien
Dimensioner för de brittiska symbolerna ges av kapitel 5 i skriften Traffic Signs Manual
(Department for Transport, 2004a). Detaljerade ritningar för komplexa symboler finns i
publikationsserien Working Drawing for Traffic Sign Design and Manufacture
(Department for Transport, 2004b).
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Körfältspilar

Rondellpilar

De tre olika längderna används på vägar
där hastighetsbegränsningen är ≤40, 5060 respektive 70 mph.

Rondellpilar finns i två storlekar. Vilken
som ska användas avgörs av utrymmet
och behovet av synbarhet.

Vägledande pilar

Anvisning om körfältsbyte

Vanligtvis används den större storleken,
men om utrymmet är mycket begränsat
kan den mindre storleken användas.

Vid varning inför heldragen linjen: Den
kortaste pilen används på vägar där
hastighetsbegränsningen är 30-40 mph,
medan den mellanlånga pilen används där
hastighetsbegränsningen är 50-60 mph.
Vid upplysning om att körfältet slutar:
Den kortaste pilen används då 85:e
percentilen kör i ≤40 mph, mellanpilen
används då 85:e percentilen kör i ≤60
mph och i övriga fall används den längsta
pilen.
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Förgreningspilar
Den längsta pilen används på motorvägar, den mellanlånga på övriga vägar där
hastigheten är >40 mph och den korta i övriga fall.
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Väjningsplikt

Hastighetssymboler

Symbolen för väjningsplikt finns Hastighetssymboler förekommer i två storlekar.
i en storlek.
Den större används då
hastighetsbegränsningen
är >40 mph.

Cykelsymbol

Mätsträcka för hastighetskontroll

Storleken på
cykelsymbolen anpassas
efter cykelbanans bredd.
Maximal storlek är 1,7 m
(oklart om detta syftar på
längd eller bredd).

Dessa symboler
får vara maximalt
60 cm.

Avståndschevroner

Text

Avståndschevronerna är 3,0 m långa 0ch
1,4 m breda.

Textmeddelanden förekommer i två olika
storlekar: 1,6 respektive 2,8 m höga. Den
mindre storleken används vanligtvis på
vägar där hastighetsbegränsningen är ≤40
mph.
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Tyskland
Dimensioner för tyska symboler ges av publikationerna Richtlinien für die Markierung
von Straßen RMS (Der Bundesminister für Verkehr, 1980) och Richtlinien für die
Markierung von Straßen RMS – Konstruktionszeichnungen (Der Bundesminister für
Verkehr, 1981).
Ritningarna finns endast i tryckt version. Figurerna nedan är scannade från den tryckta
versionen och kvaliteten är därför mindre bra. Dimensionerna är markerade i figurerna
men det syns tyvärr dåligt.
Körfältspilar, korta
Samtliga pilar är 5 m långa. Bredden varierar från 0,5
till 1,2 m.
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Körfältspilar, långa
Samtliga pilar är 7 m långa. Bredden varierar från 0,6
till 1,45 m.
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Anvisning om körfältsbyte
Pilen är 5 m lång och 0,45 m bred. Pilen är
utformad så att den kan ersätta ett streck på en
varningslinje, se högra figuren.

Väjningsplikt

Cykel

Symbolen för
väjningsplikt är 5
m lång och 2 m
bred.

Cykelsymbolen är 1,3 m lång och 1 m
bred.
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Barn

Rörelsehindrade

Symbolen finns i två storlekar: 3x1,52 m
respektive 4x1,25 m.

Symbolen är 1 m lång.
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Text
Text- och siffersymboler är 4 m höga.
Bredden varierar beroende på tecknets
utseende, men är omkring 0,65 m.
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